
ZASADY I ORGANIZACJA DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH 
w  Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie 

 

 
 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w 

zakres obowiązków nauczyciela. 

2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu wypoczynku po odbytych zajęciach. 

3. Dyżur rozpoczyna się o godzinie 7.45, a kończy wraz z zakończeniem zajęć w szkole. 

4. Plan dyżurów układany jest przez zespół nauczycieli i zatwierdzony przez dyrektora 

szkoły, a zmieniany wraz ze zmianą tygodniowego planu zajęć. 

5. O możliwości korzystania z podwórka szkolnego decyduje dyrektor szkoły. Podczas 

pobytu uczniów na boisku szkolnym opiekę nad nimi sprawują nauczyciele dyżurni według 

harmonogramu dyżurów. 

 

 

UCZNIOWIE: 

 
1. Uczniowie mają obowiązek właściwego i bezpiecznego zachowywania się w czasie 

przerw śródlekcyjnych. 

2. Uczniowie mają obowiązek wykonywania poleceń nauczyciela dyżurnego. 

3. Uczniowie mają obowiązek zmieniać obuwie na tekstylne. 

4. Uczniom nie wolno samodzielnie wychodzić ze szkoły podczas trwania zajęć. 

5. Uczniom z uwagi na ich bezpieczeństwo zabrania się otwierania okien w sposób 

rozwierny, siadania na parapetach, poręczach, schodach. 

6. Uczniom ze względów bezpieczeństwa zabrania się biegania po korytarzach i klatkach 

schodowych. 

 

NAUCZYCIELE: 

 
1.Nauczyciel prowadzący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania. 

2. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie zagrażające zdrowiu i życiu uczniów sytuacje. 

3. Na każdym piętrze, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły, dyżuruje po dwóch 

nauczycieli. 

4. Nauczyciel dyżurny ma obowiązek odnotowywania w odpowiednim zeszycie uwag 

niewłaściwe zachowania uczniów. 

5. Wychowawcy klas sprawdzają czy w zeszytach uwag nauczycieli dyżurujących są wpisy 

dotyczące ich wychowanków. Żaden wpis nie powinien pozostać bez konsekwencji 

wychowawczych. 

6. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa. 

7. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo na lekcji za nieobecnego pracownika przejmuje 

również jego dyżury. 

8. Nauczyciel, który jako ostatni w danym dniu prowadzi zajęcia klasą uczniów, odprowadza 

ich po zajęciach do szatni i pilnuje ich zachowania w szatni do czasu opuszczenia przez 

uczniów terenu szkoły (bądź do rozpoczęcia kolejnych prowadzonych przez siebie zajęć). 

9. Nauczyciele w ramach prowadzonego dyżuru powinni zwracać uwagę na niewłaściwe 

zachowania uczniów na terenie toalet: palenie papierosów, niszczenie mienia, bójki. 



10. Nauczyciel powinien zgłaszać natychmiast zauważone zagrożenie, którego nie jest  

w stanie sam usunąć. 

11. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku  

i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej 

opieki. 

 

 

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI: 

 
1. Wspierają nauczyciela dyżurującego i pomagają mu.  

2. Informują nauczyciela dyżurującego o sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uczniów. 

 

 

 

 


